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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 610850-N-2018

Data: 30/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Grodzisko Dolne, Krajowy numer identyfikacyjny 690581710, ul. Grodzisko Dolne  125 a, 37-306   Grodzisko Dolne, woj. podkarpackie,

państwo Polska, tel. 17 2428265, e-mail urzad@grodziskodolne.pl, faks 17 2436038.

Adres strony internetowej (url): www.grodziskodolne.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt:

W ogłoszeniu jest: Punkt: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy

wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów NIE

W ogłoszeniu powinno być: Punkt: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających,

którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z

danymi do kontaktów TAK Podmiot Gmina Grodzisko Dolne, Grodzisko Dolne 125 a, 37-306 Grodzisko Dolne, REGON 690581710 (kontakt:

Arkadiusz Telka, tel. 17 242 82 65 wew. 251) Miasto Leżajsk, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk, REGON 690581703 (kontakt: Tadeusz Ulman, tel. 17

2427 333 w.139)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.4

W ogłoszeniu jest: TAK http://bip.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne.html

W ogłoszeniu powinno być: NIE

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.3

W ogłoszeniu jest: wszystkich części

W ogłoszeniu powinno być: niewypełnione

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu pt.: „Montaż i

instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, w specjalnościach: 1)
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Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

2) Branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 3) Branża konstrukcyjno-budowlana. 3.

Zadanie inwestycyjne w ramach projektu pt.: „„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin

Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, realizowane będzie w formule „dostaw z montażem”, na terenie Gminy Grodzisko Dolne i Gminy Miasto

Leżajsk- Województwo Podkarpackie i będzie polegało na doborze urządzeń i instalacji OZE a następnie wykonaniu robót budowlanych i

instalacyjnych w zakresie ich montażu: 1) Dostawa i montaż 538 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną

do miejsca montażu, w tym: a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 383 zestawów)):  161 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i

zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  188 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i

zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  34 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik

400 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, b) w Mieście Leżajsk (łącznie 155 zestawów):  99 zestawów (w skład,

którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  50 zestawów (w skład,

którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  6 zestawów (w skład, którego

wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 2) Dostawa i montaż 365 zestawów

instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów):

 36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,  2 zestawy instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,  100 zestawów instalacji fotowoltaicznych

składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,  7 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max

13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,  63 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,  5 zestawów instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy

min. 4,59 kWp,  11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  6

zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,  3 zestawy instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 7,02 kWp, b) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów):

 1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 4 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 1,08 kWp,  16 zestawów instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,  10 zestawów instalacji fotowoltaicznych

składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,  42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max

12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,  13 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,  1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy

min. 3,78 kWp,  37 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,  2

zestawy instalacji fotowoltaicznych składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,  6 zestawów instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  4 zestawy instalacji fotowoltaicznych

składających się z max 23 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp, 3) Dostawa i montaż 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do

ogrzewania budynków w budynkach mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym: a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.):  1 szt. o mocy

grzewczej min. 10 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 12 kW  3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW, 

1 szt. o mocy grzewczej min. 19 kW,  5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,  3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,  1 szt. o mocy grzewczej

min. 25 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 30 kW, b) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.):  10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,  5 szt. o

mocy grzewczej min. 20 kW,  4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW. 4) Dostawa i montaż 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania

CWU oraz CWU i CO, w tym a) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.):  40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 3,1 kW,  2 szt.

pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 13 kW,  3 szt. pomp ciepła do c. w. u i c.

o. o mocy min. 15 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW b) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.):  7 szt. pomp ciepła do

c. w. u o mocy min. 4 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW, 

2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW. 4. Przedmiot niniejszego

zamówienia obejmuje w szczególności : Nadzór inwestorski w ramach realizacji projektu pt.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na

budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, w ramach którego wyodrębnia się następujące czynności: 1)

Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w branżach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych, c) konstrukcyjno-budowlanej. 2) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań

inwestycyjnych w ramach ww. projektu, realizowanych w formule „dostaw z montażem”, tj. nad: a) realizacją umowy z wykonawcą na właściwy

dobór, a następnie wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego: b) realizacją umowy z

wykonawcą na, wykonanie i rozruch systemu monitoringu instalacji w zakresie wskaźników rezultatu dla Projektu; 3) Zapewnienie w okresie
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realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego nad funkcjonowaniem instalacji urządzeń pomiarowych w ramach systemu monitoringu efektów

ekologicznych i energetycznych na zamontowanych instalacjach OZE 4) Nadzór inwestorski nad (robotami budowlano-montażowymi) w

takich odstępach czasu, aby zapewniona została skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy każdej

instalacji realizowanej w ramach Projektu w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz montowanych instalacji, zgodnie z praktyką

inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz z umową zawartą pomiędzy

inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie powinna (w tym odbiór techniczny instalacji) być

udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem

właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi

pełnienia nadzoru inwestorskiego. 5) Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020. 6)

Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami

(projektem) i pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7)

Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na poszczególnych budynkach objętych

projektem w zakresie doboru instalacji OZE, przebiegu i miejsca montażu instalacji 8) Weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez

Wykonawców Projektu. 9) Weryfikacja, czy urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości

wykonywanych robót, wyrobów budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie. 10) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót, dostaw, zasad

bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska. 11) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich

raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych. 12) Organizowanie i prowadzenie wraz z

Zamawiającym narad technicznych, problemowych i innych spotkań. 13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w

ramach realizacji Projektu. 14) Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami (protokołu odbioru

częściowego i końcowego, harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.). 15) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu

w zakresie rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu. 16) Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych

Wykonawców. 17) Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych. 18)

Uzgodnienie z Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej. 19) Zarządzanie całym procesem

oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych – mieszkańców

Gmin objętych projektem 20) Udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanych

instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji oraz kontrola ich

usunięcia w okresie trwania gwarancji. 21) Udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych

zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji. 5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający nie określa obowiązku

zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot

zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektora nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w

budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. )

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji projektu

pt.: „Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, w

specjalnościach: 1) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

3)branża konstrukcyjno-budowlana. 3.Zadanie inwestycyjne w ramach projektu pt.: „„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na

budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, realizowane będzie w formule „dostaw z montażem”, na terenie

Gminy Grodzisko Dolne i Gminy Miasto Leżajsk - Województwo Podkarpackie i będzie polegało na dostawie urządzeń i instalacji OZE,

polegającej na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych w zakresie ich montażu. Dostawa i montaż urządzeń OZE będzie realizowany

wg wzorów umów z dostawcami (w tym jedna umowa na dostawę kolektorów słonecznych została zawarta) oraz w oparciu o posiadaną

dokumentację techniczną. Ww. wzory umów oraz dokumentacja techniczna dostępne są na stronie BIP Zamawiającego: - w zakresie

kolektorów słonecznych: http://www.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne/8361-montaz-i-instalacja-odnawialnych-

zrodel-energii-na-budynkach-mieszkalnych-na-terenie-gmin-grodzisko-dolne-i-miasto-lezajsk-ri27152018.html#ak8361 - w zakresie

pozostałych instalacji: http://www.grodziskodolne.pl/36-ogloszenia/5884-zamowienia-publiczne/8556-montaz-i-instalacja-odnawialnych-

zrodel-energii-na-budynkach-mieszkalnych-na-terenie-gmin-grodzisko-dolne-i-miasto-lezajsk-ri271152018.html#ak8556 w ilościach i wg

podanej specyfikacji jak niżej: 2) Dostawa i montaż 538 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do

miejsca montażu, w tym: c) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 383 zestawów)):  161 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i

zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  188 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i
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zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  34 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i

zasobnik 400 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, d) w Mieście Leżajsk (łącznie 155 zestawów):  99

zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  50

zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych,  6

zestawów (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na budynkach mieszkalnych osób fizycznych, 2)

Dostawa i montaż 365 zestawów instalacji fotowoltaicznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym: c) w Gminie

Grodzisko Dolne (łącznie 233 zestawów):  36 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli fotowoltaicznych o

mocy min. 2,16 kWp,  2 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 2,7 kWp,

 100 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kWp,  7 zestawów

instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,  63 zestawów instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,  5 zestawów instalacji fotowoltaicznych

składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,  11 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z

max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp,  3 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 26 szt. paneli fotowoltaicznych o

mocy min. 7,02 kWp, d) w Mieście Leżajsk (łącznie 132 zestawów):  1 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 4 szt.

paneli fotowoltaicznych o mocy min. 1,08 kWp,  16 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 8 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kWp,  10 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 10 szt. paneli fotowoltaicznych

o mocy min. 2,7 kWp,  42 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z max 12 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,24

kWp,  13 zestaw instalacji fotowoltaicznych składających się z max 13 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,51 kWp,  1 zestaw

instalacji fotowoltaicznych składających się z max 14 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 3,78 kWp,  37 zestawów instalacji

fotowoltaicznych składających się z max 15 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,05 kWp,  2 zestawy instalacji fotowoltaicznych

składające się z max 17 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 4,59 kWp,  6 zestawów instalacji fotowoltaicznych składających się z

max 19 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy min. 5,13 kWp,  4 zestawy instalacji fotowoltaicznych składających się z max 23 szt. paneli

fotowoltaicznych o mocy min. 6,21 kWp, 3) Dostawa i montaż 36 szt. kotłów na biomasę (pellet) do ogrzewania budynków w budynkach

mieszkalnych wraz z osprzętem, w tym: c) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 17 szt.):  1 szt. o mocy grzewczej min. 10 kW,  1 szt. o

mocy grzewczej min. 12 kW  3 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 18 kW,  1 szt. o mocy grzewczej

min. 19 kW,  5 szt. o mocy grzewczej min. 20 kW,  3 szt. o mocy grzewczej min. 24 kW,  1 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW,  1

szt. o mocy grzewczej min. 30 kW, d) w Mieście Leżajsk (łącznie 19 szt.):  10 szt. o mocy grzewczej min. 15 kW,  5 szt. o mocy

grzewczej min. 20 kW,  4 szt. o mocy grzewczej min. 25 kW. 4) Dostawa i montaż 61 szt. pomp ciepła służących do przygotowywania

CWU oraz CWU i CO, w tym c) w Gminie Grodzisko Dolne (łącznie 47 szt.):  40 szt. pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 3,1 kW,  2

szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 10 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 13 kW,  3 szt. pomp ciepła do c.

w. u i c. o. o mocy min. 15 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 20 kW d) w Mieście Leżajsk (łącznie 14 szt.):  7 szt.

pomp ciepła do c. w. u o mocy min. 4 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 8 kW,  1 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o

mocy min. 10 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 12 kW,  2 szt. pomp ciepła do c. w. u i c. o. o mocy min. 15 kW. 4.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności : Nadzór inwestorski prowadzony będzie w ramach realizacji projektu pt.:

„Montaż i instalacja odnawialnych źródeł energii na budynkach mieszkalnych na terenie gmin Grodzisko Dolne i Miasto Leżajsk”, w

ramach którego wyodrębnia się następujące obowiązki oraz czynności: 1) Zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w

branżach: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, b)

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) konstrukcyjno-budowlanej. 2) Zapewnienie

kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadań inwestycyjnych w ramach ww. projektu, realizowanych w formule „dostaw

z montażem”, tj. nad: a) realizacją umowy z wykonawcą na właściwy dobór, a następnie wykonanie robót budowlanych i prac

instalacyjnych w zakresie montażu i rozruchu technologicznego: b) realizacją umowy z wykonawcą na, wykonanie i rozruch urządzeń

monitoringu instalacji w zakresie wskaźników rezultatu dla Projektu; 3) Zapewnienie w okresie realizacji Projektu, nadzoru inwestorskiego

nad funkcjonowaniem instalacji urządzeń pomiarowych w ramach monitoringu efektów ekologicznych i energetycznych na zamontowanych

instalacjach OZE; 4) Nadzór inwestorski nad (robotami budowlano-montażowymi) w takich odstępach czasu, aby zapewniona została

skuteczność nadzoru, w tym: prowadzenia inspekcji na terenie budowy każdej instalacji realizowanej w ramach Projektu w celu sprawdzenia

jakości wykonywanych robót oraz montowanych instalacji, (Inspektor nadzoru będzie nadzorował budowę (w trakcie jej realizacji) w takich

odstępach czasu aby była zapewniona skuteczność nadzoru, nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu oraz na wezwanie wykonawcy

dostaw i prac montażowo-instalacyjnych lub Zamawiającego. Wykonawca zapewni ponadto, że na wezwanie Zamawiającego, w sprawach
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nie cierpiących zwłoki, zobowiązany będzie do stawienia się na budowę w czasie do 10- godzin od chwili otrzymania wiadomości o

potrzebie jego obecności i podjęcia czynności objętych umową) zgodnie z praktyką inżynierską, jak również zgodnie z: wymaganiami

dokumentacji projektowej oraz z umową zawartą pomiędzy inwestorem (Zamawiającym) a wykonawcą prac. Każda inspekcja w terenie

(w tym odbiór techniczny instalacji) powinna być udokumentowana w formie pisemnej przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z

określeniem zakresu inspekcji oraz czytelnym podpisem właściciela nieruchomości, celem poświadczenia jej odbycia. Dokumenty w

przedmiotowym zakresie dołącza się do protokołu odbioru usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego. 5) Zapewnienie wykonania

przedmiotu zamówienia zgodnie z wytycznymi RPO WP 2014-2020. 6) Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli

zgodności realizacji poszczególnych instalacji z przyjętymi założeniami (projektem) i pozwoleniami na budowę (jeśli będą wymagane),

jak również zgodności z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 7) Akceptacji proponowanych rozwiązań technicznych

wykonawcy prac montażowo-instalacyjnych na poszczególnych budynkach objętych projektem w zakresie doboru instalacji OZE,

przebiegu i miejsca montażu instalacji 8) Weryfikacja kwalifikacji osób zatrudnianych przez Wykonawców Projektu. 9) Weryfikacja, czy

urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wyrobów

budowlanych urządzeń i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w

budownictwie. 10) Kontrolowanie przestrzegania przez Wykonawców robót, dostaw, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku

na terenie budowy, p.poż. i ochrony środowiska. 11) Przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań

dostarczonych przez Wykonawców robót budowlanych. 12) Organizowanie i prowadzenie wraz z Zamawiającym narad technicznych,

problemowych i innych spotkań. 13) Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w ramach realizacji Projektu. 14)

Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami (protokołu odbioru częściowego i końcowego,

harmonogramu rzeczowo-finansowego, itp.). 15) Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie

rzeczowym i merytorycznym dot. realizowanego Projektu. 16) Ocena, aprobata lub odrzucenie wniosków materiałowych Wykonawców.

17) Przygotowanie i uczestnictwo w odbiorach: robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych. 18) Uzgodnienie z

Wykonawcami, a następnie sprawdzenie wymaganej dokumentacji powykonawczej. 19) Zarządzanie i koordynacja całym procesem

montażu i oddawania (przekazywania) do użytkowania instalacji OZE na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych –

mieszkańców Gmin objętych projektem 20) Udział w pracach komisji powołanych do przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych dla

zrealizowanych instalacji, do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych i przekazanych do użytkowania instalacji

oraz kontrola ich usunięcia w okresie trwania gwarancji. 21) Udział w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia przeglądów

gwarancyjnych zrealizowanych instalacji na koniec okresu trwania gwarancji. 5. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP Zamawiający

nie określa obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu

zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje jedynie czynności wykonywane przez inspektora nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.

)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.1.3

W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże, że: - jedną osobą pełniącą

funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami

objętymi przedmiotem zamówienia) oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed

terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia obejmującego: - montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych)

wraz z włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru

wynosi 250 sztuk), - montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość

instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 20 sztuk), - montaż pomp ciepła wraz z włączeniem do

instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk) -jedną

osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i

elektroenergetycznych (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia) lub doświadczenie w

pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego

zamówienia obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji
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objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 150 sztuk ).

W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Dysponowanie co najmniej : a) jedną osobą pełniącą funkcję: Inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży sanitarnej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych (w zakresie pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem

zamówienia) oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania

ofert) - przynajmniej jednego zamówienia obejmującego: - montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem

do instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 250 sztuk),

- montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji/kotłów objęta

nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 20 sztuk), - montaż pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji w budynkach

(minimalna ilość instalacji pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk ) b) jedną osobą pełniącą

funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w zakresie

pozwalającym na kierowanie robotami objętymi przedmiotem zamówienia ) oraz doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego

lub kierownika budowy nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia

obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji objęta

nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 150 sztuk). Uwaga: Przez posiadanie uprawnień budowlanych wymaganych prawem

dla osób uczestniczących w realizacji zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie

w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 t. j. z dnia 2016.03.08) oraz przepisów wcześniejszych.

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami

regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku może

wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w

budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946). Wykonawca może wykazać tą

samą osobę do kierowania robotami w obu branżach, jeżeli posiada ona uprawnienia i doświadczenie wymagane w warunku udziału w

postępowaniu

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.6

W ogłoszeniu jest: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych

do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – w zakresie warunku określonego w rozdz. V SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: niewypełnione

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.7

W ogłoszeniu jest: 1.O nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, 2.O spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w tym: a) o

korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich, b) o korzystaniu przy

wykonywaniu zamówienia z podwykonawców. - Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o załącznik nr. 2 do SIWZ

3.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – zał. Nr 1 4.Dowód wpłaty wadium 5. Wszystkie pozostałe dokumenty zgodnie z

wymaganiami SIWZ

W ogłoszeniu powinno być: Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa

w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
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Numer sekcji: IV

Punkt: IV.2.3

W ogłoszeniu jest: NIE

W ogłoszeniu powinno być: TAK

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

W ogłoszeniu jest: 2018-09-10 godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: 2018-09-21 godzina: 10:00

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: I

Punkt: I.3

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Gmina Grodzisko Dolne przeprowadzi wspólnie przygotowane postępowanie o udzielenie

zamówienia oraz je udzieli przez podpisanie umowy dla całego zakresu zamówienia dla obu zamawiających.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: III.5.1

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 4 do SIWZ)

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Sposób oceniania ofert: 1) w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór

arytmetyczny: cena najniższa oferty/ cena badanej oferty x 100 pkt x waga 60%; 2) Doświadczenie personelu Wykonawcy – waga

40% Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenie informacji o doświadczeniu personelu Wykonawcy w Formularzu ofertowym –

Załącznik Nr 3 do SIWZ. Brak informacji spowoduje przyznanie wykonawcy w ramach tego kryterium 0 pkt. Zamawiający przyzna

punkty wg metodologii oceny tylko za doświadczenie, które w sposób całkowity spełni wymogi opisane w tabeli dla danego zadania.

Za częściowe spełnienie wymogu w projekcie przyznanie zostanie 0 pkt. W tym kryterium badane będzie doświadczenie inspektora

nadzoru robót sanitarnych i elektrycznych. Zamawiający przyzna dodatkowe punkty, jeśli osoby wskazane powyżej posiadają

doświadczenie ponad wymagane dla spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ. tj. ponad wymagane

doświadczenie w pełnieniu funkcji (Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i elektrycznej). Za dodatkową usługę

nadzoru (ponad wynikającą z warunku udziału w postępowaniu) wykonaną w ciągu 5 lat przed terminem składania ofert spełniającą

wymogi określone w SIWZ Zamawiający przyzna 10 pkt dla każdego z inspektorów nadzoru. Maksymalnie można uzyskać 40 pkt w

tym kryterium, które będzie oceniane w następujący sposób: • Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży

sanitarnej posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem

składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z

włączeniem do instalacji na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru

wynosi 250 sztuk) - otrzyma 0,00 pkt • Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiada

doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) -

przynajmniej dwóch zamówień obejmujących montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) wraz z włączeniem do instalacji

na budynkach (minimalna ilość instalacji/kolektorów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 250 sztuk)- otrzyma

10,00 pkt, • Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiada doświadczenie w pełnieniu
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nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego

zamówienia obejmującego montaż instalacji kotłów na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość

instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 20 sztuk)- otrzyma 0,00 pkt, • Osoba pełniąca funkcję:

Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją

(w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch zamówień obejmujących montaż instalacji kotłów

na biomasę wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji/kotłów objęta nadzorem w ramach jednej

usługi nadzoru wynosi 20 sztuk)- otrzyma 10,00 pkt, • Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży

sanitarnej posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem

składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia obejmującego montaż instalacji pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji

w budynkach (minimalna ilość instalacji/pomp ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk)- otrzyma

0,00 pkt, • Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej posiada doświadczenie w pełnieniu

nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch zamówień

obejmujących montaż instalacji pomp ciepła wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji/pomp

ciepła objęta nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk) - otrzyma 10,00 pkt, • Osoba pełniąca funkcję:

Inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej - posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad

realizacją lub kierownika budowy (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej jednego zamówienia

obejmującego montaż instalacji fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji objęta

nadzorem w ramach jednej usługi nadzoru wynosi 30 sztuk)- otrzyma 0,00 pkt, • Osoba pełniąca funkcję: Inspektora nadzoru

inwestorskiego w branży elektrycznej - posiada doświadczenie w pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją lub kierownika

budowy (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert) - przynajmniej dwóch zamówień obejmujących montaż instalacji

fotowoltaicznych wraz z włączeniem do instalacji w budynkach (minimalna ilość instalacji objęta nadzorem w ramach jednej

usługi nadzoru wynosi 30 sztuk) - otrzyma 10,00 pkt.
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